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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων από απόσταση στο ΤΝΕΥ 

 
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές του ΤΝΕΥ, 
 
Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέλαβε ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα 
πρωτοφανούς έκτασης, ώστε να συνεχιστεί η διδασκαλία σε όλα τα Τμήματά του με μέσα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και χρήση νέων τεχνολογιών, για όσο διάστημα διαρκεί η 
προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.  
 
Αυτό θα επιτρέψει την επιτυχή συνέχιση της αποστολής όλων μας, χωρίς να βάλουμε σε 
κίνδυνο ούτε την υγεία μας, ούτε το εξάμηνο. 
 
Το ΤΝΕΥ και τα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συντονισμό με την Πρυτανική 
Αρχή και την Υπηρεσία Πληροφορικής, έχουν προσαρμόσει τις ηλεκτρονικές  πλατφόρμες 
τηλε-εκπαίδευσης “ΒΒΒ/Moodle” και “ΒΒΒ/e-Class”, με δυνατότητες σύγχρονης και 
ασύγχρονης διδασκαλίας.  
 
Επομένως (παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά): 
 Όλες και όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ΤΝΕΥ 

θα μπορούν να συνδέονται στις προαναφερόμενες πλατφόρμες και να παρακολουθούν 
on-line τις διαλέξεις των μαθημάτων. 

 Ισχύει το υπάρχον ωρολόγιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Τμήματος. 
 Οι πλατφόρμες που διαθέτουμε επιτρέπουν συζήτηση και διάλογο μεταξύ διδασκόντων και 

φοιτητών σε πραγματικό χρόνο, με ζωντανή εικόνα και ήχο για κάθε συμμετέχοντα, με 
δυνατότητα των φοιτητών/ριών να ζητήσουν το λόγο και να εμφανιστούν στην οθόνη.   

 Η σύγχρονη διδασκαλία θα συνδυάζεται με μεθόδους “ασύγχρονης”, δηλαδή με 
εναπόθεση εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρμες (π.χ. άρθρα, παρουσιάσεις, βίντεο κλπ) 
για μελέτη και συζήτηση. 

 
Η Υπηρεσία Πληροφορικής θα διαθέσει λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες για τη σύνδεσή σας στα 
μαθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών.  
Οι οδηγίες θα σας αποσταλούν και από τη Γραμματεία Φοιτητών ΤΝΕΥ στο ακαδημαϊκό σας 
e-mail (“xxx@stt.aegean.gr”και όχι σε “gmail” ή “yahoo”).  
 
Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες του ΤΝΕΥ διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία με χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς αυτές 
ήδη χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος ΝΑ.Μ.Ε. 
Παράλληλα, η δική σας εξοικείωση και γνώση των νέων τεχνολογιών αναμένεται να 
διασφαλίσει την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.  
 
Έτσι, θα διατηρήσουμε τη διαρκή δημιουργική επαφή μας στις νέες έκτακτες συνθήκες, 
αξιοποιώντας τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΤΝΕΥ.  
 

Ξεκινάμε, από Δευτέρα 23 Μαρτίου. 
 

Προσαρμοζόμαστε, ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ, Προχωράμε. 
 
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 
Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος 
Πρόεδρος ΤΝΕΥ 

 


